
Pontão Nós Digitais 

Relatório de Atividades 

Nome do Instrutor: Fernando Padilha Avena

Período (datas de início e fim do período): 01/07 a 22/07

Descrição das Atividades na Quinzena: 

- [Atividade 01 – Visita ao Casa Brasil Capão Redondo ] 

- [Atividade 02 – Visita ao Ponto  de Cultura para Todos os Especiais - FASAM na atividade Fórum 
Permanente de Cultura em Itu ] 

- [Atividade 03 – Visita ao Ponto Cultura na Vila ]  

- [Atividade 04 –  Visita ao Ponto Lado Leste Cultura ]  

- [Atividade 05 –  Visita ao Ponto A Margem de Sampa - UNAS ]  

- [Atividade 06 –  Visita ao Ponto Artes dos 4 Ventos ] 

- [Atividade 07 – Mexer com Audio no Ponto Lado Leste Cultura ] 

- [Atividade 08 – Visita ao Ponto de Cultura de Pilar do Sul ] 

- [Atividade 09 – Reunião Mensal Nós Digitais ] 

Encaminhamentos: 

[ Atividade 1 –  Contato pessoal com Gabriel e com Nildo, responsaveis pelo telecentro e espaço 
multimedia, foi feita uma instalação de ArchLinux e o uso da placa de audio de captura usada por eles 
rodando, já que placa de audio é errada, já que somente tem uma entrada. Conversamos sobre 
hardware de audio e ficou fechado deles comprar um Delta 1010LT para gravar os 7 microfones da 
bateria separado em cada faixa, rolou um papo sobre Jack e Ardour2. Também foi possivel ver que 
telecentro estava sem conexão, pois ao GESAC trocar o modem do satelite não ligaram o cabo de rede 
de internet novamente no servidor do telecentro com Sacix, feita a ligação e conversado sobre redes, 
sobre metareciclagem, sobre a sala que tem para fazer a radio web e comunitaria e estudio. Feito 
também contato com outra Cooperativa do bairro e saimos já na busca de encarminhar as pessoas e 
dias para realizar a oficina de rede, instalação e admistração de sistema e som. ] 
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[ Atividade 2 – Ida a Itu pra conhecer o Ponto Ponto de Cultura para Todos os Especiais – FASAM em 
uma atividade em prol do Fórum Permanente de Cultura em Itu, onde Marcos Pardim, mostrou a sede, 
o espaço de micros em redes, todos independentes e a vontade de produzir video, e de Ponto de 
Leitura de Itu estavam presentes. Foi feita uma fala e visita ao Ponto de Leitura, onde tem lugar para 
implantar uma radio web e programa Biblivre que parece ser o sistema de cadastros de livros que 
Pontos de Leitura vão utilizar.]

[ Atividade 3 – Contato com Rajas e Antonio  Carlos, conhecer o telecentro que segundo pessoal do 
ponto era maquinas alugadas com WinXP, mas que já tinha uma parceria com Pontão Coletivo Digital 
para ter maquinas com Linux, sendo que no telecentro não tem conexão como foi visto e segundo 
pessoas do ponto era que o link de net que é da speedy no momento não pode ser instalado. Já que 
Speedy por problemas não esta fazendo novas instalações. Foi possivel tambem ver o estudio que 
construido com recurso da escola de Samba e que tem muito boa estrutura e equipamentos e que tudo 
aparenta vai usar software proprietario. No mesmo dia Francisco do ponto de Cultura de Pilar do Sul 
estava mostrando o programa TomPlay – www.tomplay.com.br – projeto piloto de percepção musical 
que acontece no Brasil, para assim construir o rumo para que em 2012 a disciplina de musica esteja 
nas escolas. ]

[ Atividade 4 – Contato com Roni do ponto, colocando que ponto encontra em fase inicial, já realizada a 
compra de equipamento, mas sem sistema instalados, faltando o adequar o lugar do Estudio. Também 
foi possivel conhecer o telecentro que tem apoio da Fundação BB, e com uso do suite-telecentro, como 
no dia houve um problema grave, foi possivel ajuda a resolver e mostrar a emergencia de ter pessoas 
com capacidade de administrar o telecentro. Buscando assim confirmar quem participar. E Marcando 
outro dia para instalar algo nos equipamentos multimedia. ]

[Atividade 05 –  Contato com Reginaldo e Rogerio, foi possivel conhecer a biblioteca comunitaria com 
um sistema de cadastro de livros que foi implementado pelo museu de Belas Artes, ver o telecentro 
que gerido pela prefeitura de SP e usa um sistema linux de sua maneira para o telecentro, e possivel 
conhecer a Radio Unas e o Estudio e sala proxima onde realizado oficina de edição de audio. Na 
conversa foi falado do projeto e acertamos nomes de pessoas para participar de atividade de formação 
na area de audio e redes. Mostrado o Ardour e fotos da Radio UFSCAR e uso do Rivendell para 
automação de radio em Software Livre. Ficou todos dispos a participar e logo fechar de realizar a 
atividade. ]  

[Atividade 06 –  Contato com Valeria, e comentou o que ponto em Agosto de 2008 foi finalizado o 
ponto, comentou do problemas e que ali tem utilizado Software Proprietario. Mesmo assim comentei 
que fica o convite aberto para alguem do ponto participar das atividades. ]

[ Atividade 7 – Foi realizada atividade no Lado Leste Cultural de 3 dias, onde teve a instalação do 
sistema ArtistX - http://www.artistx.org – colando assim a placa de audio Firepod para funcionar e 
utilizado o Ardour para que assim Roni possa iniciar sua pesquisa e uso do seu equipamento, enquanto 
arruma também o espaço no ponto para deixar os equipamentos e do Estudio. Colega da Macro-SP 
também veio em dois dias e pode acompanhar e realizar a instalação do LTSP4.2 e LTSP5 e tiradas as 
duvidas ]

[Atividade 08 – Contato com Francisco, Guilherme e Diego, pessoal que tem projeto de audio e video. 
Também é ponto piloto no interior do projeto Tom – www.tomplay.com.br e que tinha problema com 
conexão com a GESAC, que bloqueava o site do projeto Tom. Foi feito ligações a Embratel/Gesac, 
aberto chamado para o problema e depois no outro dia estava resolvido. Este problema a meses se 
vinha arrastando, e já tinha sido informado ao Gesac, ao MC e Embratel. E alem foi colocado umas das 
maquinas como servidor de rede local e pessoal do ponto acompanhou. ] 

[Atividade 09 – Reunião Mensal da equipe do Pontão Nós Digitais ] 
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Viagem 01 

Destino: [São Paulo] 

Período: [29/06/2009] 

Atividade Específica: [ Visita ao Casa Brasil Capão Redondo ] 

Custo Total das Passagens:  R$ 0,00 – Custo pessoal.

Diárias Recebidas: R$ 0,00

Viagem 02

Destino: [ São Paulo ] 

Período: [ 03/07/2009] 

Atividade Específica: [ Visita ao Ponto Ponto de Cultura para Todos os Especiais - FASAM na 
atividade Fórum Permanente de Cultura em Itu  ] 

Custo Total das Passagens:  R$ 0,00 – Custo pessoal.

Diárias Recebidas: R$ 0,00

Viagem 03

Destino: [ São Paulo ] 

Período: [05/07/2009] 

Atividade Específica: [ Visita ao Ponto Cultura na Vila ] 

Custo Total das Passagens:  R$ 18,43 (ida)

Diárias Recebidas: R$ 0,00
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Viagem 04

Destino: [ Pilar do Sul ] 

Período: [19 a 22/07/2009] 

Atividade Específica: [ Visita ao Ponto de Cultura de Pilar do Sul ] 

Custo Total das Passagens:  R$ 0,00 – Custo pessoal.

Diárias Recebidas: R$ 0,00

___________________________________________ 

Local e Data 

___________________________________________ 

Assinatura 
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